Om	
  Nya	
  Bilddatabasen	
  
I den nya bilddatabasen sköter du all uppdatering själv och du kan ändra hur
många gånger du vill.
När du loggar in kommer du att se olika alternativ som du ska fylla i. Det är viktigt
att du gör detta så fullständigt som möjligt.
Självklart är du även välkommen att ställa frågor: webb@konstnarshuset.org

Gör	
  så	
  här:	
  
1. Adressen till Bilddatabasen är http://konstnarshuset.org/medlemmar/
2. Du hittar Inloggning/registrering längst ned i högerspalten. Du bestämmer själv
användarnamn och lösenord. Därefter klickar du på Registrera.
När du skapar ett konto måste det godkännas av administratören och detta görs
vanligen på kontorstid. Du avvaktar en stund. Beroende på om det är helg eller ej
kan det ta en stund innan administratören ser din registrering och godkänner dig.
Du får ett mail från Wordpress med bekräftelsen. OBS! Ibland hamnar detta mail i
skräppostmappen. Prova gärna att logga in innan du får mailet. (det tar ibland lite
längre tid att nå fram)
3. När du loggat in kan du klicka på ditt inloggade namn i rutan för inoggning och då
kommer din profil upp. Det första du ska göra är att ladda upp en profilbild. se bild 1
och 2.
Profilbilden är en representativ kvadratisk bild som inte behöver vara en porträttbild,
det kan om du vill också vara något som symboliserar ditt konstnärskap.

OBS! DU MÅSTE TRYCKA PÅ BESKÄR BILD FÖR ATT BILDEN SKA LÄGGAS IN.

4. Därefter lägger du upp en omslagsbild/bakgrundsbild i mått som skall vara minst
1200 px bred och 225 px hög. Se bild nedan. När du valt bild på din dator måste
du uppdatera din sida på konstnarshuset.org/medlemmar för att se hur det blev.

5. För att lägga in konstverk klickar du på Konstverk och då dyker Media Gallery upp. Du
finner lnken Ladda upp under ordet Media Gallery, se bild.

Du kan lägga in upp till tjugo bilder och/eller filmer.
Tänk på:
•

att varje bild ska vara max 900 pixlar i höjd resp. bredd.

•

att det är mycket bra att spara bilderna för webben så att de inte blir tunga.
72 dpi räcker för webben.

•

att döpa varje bildfil utan att använda tecken som å, ä eller ö.

